
2

E
nf

oq
ue J

outubro de 2009 a março de 2010

Número12

Palestras em Lima, Peru

Josenir Teixeira ministra palestra em Lima

A convite do Ministerio de Salud del Peru, o ad-
vogado Josenir Teixeira esteve em Lima em 

duas ocasiões para participar de reuniões técnicas 
internacionais e discutir formas de melhoramento 
da oferta de serviços de saúde naquele país. 
A primeira visita ocorreu em 28 de outubro de 
2009, quando o palestrante abordou o tema La 
experiencia de asocio com organizaciones so-
ciales y la experiência em la implementación de 
redes de servicios de salud bajo la modalidad de 
Asociaciones Público Privadas en Brasil. 
Em 26 de janeiro de 2010, Josenir Teixeira retor-
nou a Lima, quando abordou o assunto Orga-
nizaciones no gubernamentales. 
O palestrante teve a oportunidade de levar ao co-
nhecimento de peruanos, argentinos, mexicanos 
e pessoas de outras nacionalidades a experiência 
exitosa do Brasil na realização de parceria entre o 
Poder Público e as entidades do Terceiro Setor, 
especialmente as Organizações Sociais, no ofe-
recimento de saúde à população. 
Registramos o agradecimento à USAID (Del 
Pueblo de Los Estados Unidos de América) 
– Iniciativa de Políticas em Salud e ao Futures 
Group, por propiciarem a realização da reunião e 
a ida de Josenir Teixeira ao evento e à Conplasa – 
Consultoria e Planejamento da Saúde Ltda., pelo 
convite.

O volume nº 6 da RDTS já está à venda. A 
revista é de responsabilidade do IBATS – Ins-
tituto Brasileiro de Advogados do Terceiro 
Setor (www.ibats.org.br) e comercializado pela 
editora Fórum. A RDTS é semestral e traz di-
versos assuntos relativos ao Terceiro Setor, na 
sua visão jurídica.
As assinaturas podem ser feitas pelo site 
www.editoraforum.com.br ou pelos telefones 
0800.704.3737 ou (31) 2121.4949.  

Revista de Direito do 
Terceiro Setor - RDTS

O Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), administrado pela Cru-
zada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social, pro-

moveu, em 15 de março de 2010, debate sobre o novo Código de 
Ética Médica. Proferiram palestras o padre Leocir Pessini, que compôs 
a comissão criada pelo Conselho Federal de Medicina para fazer a re-
visão do Código e é uma das autoridades nacionais na área da Bioética, 
o Dr. Cláudio Graieb Sarno, Delegado Superintendente do CREMESP 
de Osasco, o Dr. Hélio José Fragoso, coordenador médico da Clínica 
Cirúrgica daquele hospital e presidente da COREME (Comissão de 
Residência Médica do HGC) e Dr. Josenir Teixeira, que abordou as-
pectos jurídicos a respeito do assunto.
O evento contou com a presença de 40 médicos, inclusive residentes, 
além de integrantes da equipe de enfermagem e de outros setores do 
hospital, e foi pontuado por intensas discussões e debates entre os 
participantes e os palestrantes. Padre Leocir Pessini, Dr. Cláudio Graieb Sarno, Ana Maria Massarenti e Josenir Teixeira 

Hospital Geral de Carapicuíba debate 
novo Código de Ética Médica
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Como esperado, o governo federal conseguiu 
mudar as regras da filantropia, desejo latente 

de há muito. As entidades até então detentoras do 
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social) terão muito a perder, principal-
mente a médio e longo prazos, na opinião de Jose-
nir Teixeira, dado ao viés claramente arrecadador 
do novo concessor do certificado: o Poder Execu-
tivo, na pessoa dos ministros. 
A intenção principal do governo federal preva-
leceu: a transferência da competência de con-
cessão ou renovação da certificação do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) para os 
ministérios da Saúde, da Educação e do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome.  
O texto original dos projetos de lei (7.494/06 

e 3.021/08) mudou muito, dadas as discussões 
havidas desde março de 2008, quando foram 
enviados ao Congresso Nacional. As (poucas, 
mas ferrenhas) entidades que se uniram e consti-
tuíram a Frente Brasileira do Terceiro Setor ob-
tiveram importantes vitórias na discussão com os 
parlamentares e conseguiram que a lei não fosse 
editada com tanta insensibilidade como constava 
dos projetos.
A lei nº 12.101, publicada em 30.11.2009, que 
agora cuida da certificação, revogou diversos dis-
positivos legais, inclusive o famigerado artigo 55 
da lei nº 8.212/91. 
A inércia do Executivo é preocupante, todavia. 
Passados quatro meses desde a edição da lei pra-
zos nela constantes para atos que deveriam ser 

Nova lei da filantropia 
praticados estão escoando sem atitudes concretas, 
o que traz insegurança jurídica às entidades.
Os “regulamentos” previstos na nova lei, em dez 
oportunidades, a serem criados pelos ministros, 
deverão ditar as regras a serem cumpridas pelas 
entidades para continuarem a portar o certificado 
e gozarem de benefícios fiscais, pelo menos en-
quanto o Supremo Tribunal Federal não decidir 
de vez a questão. 
A Casa Civil da Presidência da República prepara 
a edição de decreto que deverá tratar da regula-
mentação da lei de forma genérica, acreditamos. 
As entidades ainda terão grandes emoções em 
relação ao assunto e para continuar a fazer aquilo 
que o governo tem a obrigação de fazer, mas não 
consegue. 

A Comissão de Direito do Terceiro Setor da 
OAB/SP realizou o evento “A nova lei da 

filantropia”, em 09 de fevereiro de 2010, no qual 
foram abordados diversos aspectos relacionados 
à lei nº 12.101/09. 
O evento contou com mais de cem partici-
pantes que, durante todo o dia, ouviram onze 
palestrantes exporem seus pontos de vista sobre 
o assunto. Além dos palestrantes constantes da 
foto, estiveram presentes os Drs. Eduardo Szazi, 
Gustavo Justino de Oliveira, Laís Lopes e Ricar-
do Monello.

Debate na OAB/SP sobre a nova lei da filantropia 

Drs. Cláudio Ramos, Rodrigo Mendes Pereira, Marília 
de Castro, Lúcia Bludeni, Josenir Teixeira, Flávia 
Regina de Souza Oliveira e Ana Carolina Barros 

Pinheiro Carrenho

Luiz Carlos Merege cria Instituto 

Luiz Carlos Merege, Márcia Moussallem e Josenir Teixeira

Luiz Carlos Merege é economista, mestre e doutor pela Maxwell School 
Of  Citizenship and Public Affairs da Universidade de Syracuse, de Nova 

Iorque. Ingressou como docente na FGV-EAESP em 1972 e, em 1994, criou 
o Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) com o objetivo de estudar e 
estimular a produção de conhecimento sobre o Terceiro Setor. É reconhecido 
por criar e idealizar cursos e pesquisas com a finalidade de profissionalizar a 
administração das organizações e fortalecer o Terceiro Setor. 
Márcia Moussallem é cientista social, mestre e doutoranda em serviço social e 
tem carreira docente ligada aos cursos dirigidos ao Terceiro Setor oferecidos 
pela FGV e  PUC/SP.  Estes profissionais criaram o IATS – Instituto de 
Administração para o Terceiro Setor  Luiz Carlos Merege, em 2009, que 
tem por objetivo tornar acessível conhecimentos técnicos estratégicos para a 
sustentabilidade institucional das organizações do Terceiro Setor. Para isso, 
o Instituto atuará nas áreas de ensino, pesquisa, treinamento e assessoria. 
Josenir Teixeira é parceiro e professor do Instituto, no qual ministra cursos 
voltados à área jurídica do Terceiro Setor e também exerce a função de Con-
selheiro do Conselho Fiscal. 
Informações podem ser obtidas no site www.iats.org.br.
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Realizaram-se em Fortaleza/CE, de 25 a 27 de 
novembro de 2009, o XIX Congresso Na-

cional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
e o IX Congresso Internacional das Misericór-
dias, eventos promovidos pela CMB - Confedera-
ção das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas e Confederação Interna-
cional das Misericórdias.
Seiscentas pessoas de várias nacionalidades dis-
cutiram questões acerca da filantropia no mundo 

Congresso em Fortaleza 
e do seu futuro. Palestrantes da Espanha, Ucrânia, 
França, Luanda, Portugal, Índia, Itália e Brasil 
abordaram diversos temas relacionados às Santas 
Casas e entidades filantrópicas no contexto da 
globalização.
Durante os eventos realizou-se o XIV Encontro 
dos Assessores Jurídicos das Federações e dos 
Sindicatos das Santas Casas e Hospitais Benefi-
centes. Dentre os vários temas inerentes à atuação 
das entidades e dos advogados tratou-se das novas 

regras da filantropia, cuja lei viria a ser publicada 
dali a três dias. Os advogados voltaram a se reunir 
em dezembro e janeiro para sugerir a redação do 
regulamentado da área da saúde, conforme men-
cionado na nova lei. A sugestão dos advogados foi 
entregue ao ministro da Saúde em 20 de janeiro de 
2010 pelo presidente da FEHOSP – Federação das 
Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Benefi-
centes do Estado de São Paulo, Dr. José Reinaldo 
Nogueira de Oliveira Júnior.

Desembargador lança livro 

O Dr. Adauto Suannes lançou a segunda 
edição do livro “Ninguém sofre porque 

quer”, em 1º. de março de 2010, na livraria Cul-
tura, em São Paulo/SP.  
Ler o livro é beber da cultura deste homem sen-
sível, arguto, culto e amante da vida. Ele mescla 
cultura com experiências vividas ao longo dos 
seus setenta e alguns anos, sendo vinte e dois deles 
como juiz e desembargador em São Paulo, e nos 
ensina a encarar e conviver com o drama humano 
que busca, em última análise, algo muito simples 
e, ao mesmo tempo, complicado: ser feliz.   
Recomendamos outro escrito do Dr. Adauto: 
Justiça & Caos. O livro contém considerações e 
constatações interessantíssimas sobre o convívio 
(possível?) entre a Justiça e o Direito, a partir 
da sua vivência profissional e, principalmente, 
como ser humano. É leitura obrigatória para os 
operadores do Direito, principalmente para os 
mais jovens, muito mal preparados para exercer o 
sacerdócio da advocacia. Os livros podem ser ad-
quiridos pelo site www.institutomemoria.com.br. 
Sugerimos, ainda, o acompanhamento das crôni-
cas escritas pelo Dr. Adauto no site www.miga-

lhas.com.br. Procure pelo ícone Circus. São deli-
ciosas de se ler, dada à facilidade e envolvimento 
com que o autor as escreve. Ele nos ensina como 
ser simples e diretos, mas profundos. 
Não perca essa oportunidade, caro leitor.

Drs. Adauto Suannes e Josenir Teixeira

Camila Guedes Andrade (MG), Rodrigo Oliveira Cardoso (MG), Fernando Neves (BA), Josenir Teixeira (SP) e Lincoln Vieira Magalhães (PR)

Livros 

Os livros 
Prontuário do Pa-

ciente: Aspectos 
Legais e Assuntos 

Hospitalares na 
Visão Jurídica, de 
autoria de Josenir 

Teixeira, podem 
ser adquiridos 
pelo site www.

abeditora.com.br 
ou telefone (62) 

3219.8696.
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Josenir Teixeira defendeu sua dissertação de 
mestrado em 18 de dezembro de 2009 e foi 

aprovado pelos seus examinadores. Orientado 
pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal 
Dr. José Carlos Moreira Alves e co-orientado 
pelo Dr. Rolando Maria da Luz, a dissertação 
abordou o tema “A Função Social das Entidades 
do Terceiro Setor”. 
A dissertação foi defendida na presença do Dr. 
Rolando Maria da Luz, doutor em Direito pela 
PUC/SP, Procurador de Justiça do Ministério 
Público de São Paulo, Dr. Gustavo Justino de 
Oliveira, Pós-doutor em Direito Administrativo 
pela Universidade de Coimbra (Portugal) e pro-
fessor de Direito Administrativo da Universi-
dade de São Paulo (USP) e  Dr. Ernani de Paula 
Contipelli, Doutor em Direito pela PUC/SP.
A banca de qualificação havia sido realizada em 
24.09.09_e teve como componentes o Dr. Eve-
raldo Augusto Cambler, doutor em Direito pela 
PUC/SP e integrante do escritório Arruda Alvim 
e Thereza Alvim Advogados, o Dr. Rolando Ma-
ria da Luz e Dra. Tânia Mara Ahualli, doutora em 
Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e 
juíza de Direito na Capital de São Paulo. 
Fica registrado o imenso agradecimento aos 
professores-doutores que contribuíram para a 
formação técnica de Josenir Teixeira: Drs. José 
Carlos Moreira Alves e José Manoel de Arruda 
Alvim (Posse e Propriedade), Tércio Sampaio 
Ferraz Júnior (Filosofia do Direito), Márcio 
Anatole de Sousa Romeiro (assistente do Dr. 
Tércio), Newton De Lucca (Direito Eletrônico), 
Joaquim Pedro Vilaça de Souza Campos (So-
ciedade do Conhecimento e Metodologia da 
Pesquisa Científica), Everaldo Augusto Cambler 
(Responsabilidade Civil), Rogério José Ferraz 
Donnini (Fundamentos e extensão da Respon-
sabilidade Civil), Vladmir Oliveira da Silveira 
(Direitos Humanos) 
Agradeço especialmente a Dra. Thereza Celina 
Diniz de Arruda Alvim pelas conversas agradáveis 
e pela disposição de sempre nos ouvir. 
Agradeço a FADISP (Faculdade Autônoma de 
Direito de São Paulo), mantida e conduzida pelo 
Prof. Dr. Arruda Alvim e pela Dra. Thereza Celi-
na Diniz de Arruda Alvim, pela excelência no 
ensino e manutenção de quadro docente inigua-
lável. A dissertação está recebendo adaptações 
para ser publicada ainda em 2010. Aguardem. 

Mestrado

  
15.03.10     Carapicuíba/SP     O Novo Código de               Palestrante               
                                                Ética Médica                                                             

Palestras e eventos de 
Josenir Teixeira

Data    Local                          Tema          Atuação                   Promoção 

Hospital Geral de 
Carapicuíba - Cruzada 
Bandeirante São Camilo 
Assistência Médico-
Social

08.03.10   São Paulo/SP       A nova lei da filantropia        Participante        CIEE 

09.02.10   São Paulo/SP       A nova lei da filantropia        Palestrante          OAB/SP

26.01.10   Lima/Peru            Reunión técnica        
                                                internacional 

Palestrante Ministerio de Salud 
del Peru

Asociaciones Público 
Privadas en Salud   

Alternativa para 
mejorar la oferta de 
servicios de salud
Organizaciones no 
gubernamentales

22.12.09   São Paulo/SP  A nova lei da filantropia e 
seus reflexos para as enti-
dades do terceiro setor

Palestrante SINDCONT
Sindicato dos Contabi-
listas de São Paulo

10.12.09   Marabá/PA  Prontuário do Paciente: 
aspectos jurídicos

Palestrante

30.11 a
03.12.09  

Brasília/DF  VII Conferência Nacional 
de Assistência Social

Delegado nato
Conselheiro do
CNAS

MDS e CNAS

25 a
27.11.09  

Fortaleza/CE IX Congresso Internacio-
nal das Misericórdias
XIX Congresso Nacional 
das Santas Casas e Hospi-
tais Filantrópicos

Congressista CMB - Confederação 
das Santas Casas de 
Misericórdia, Hos-
pitais e Entidades 
Filantrópicas

24.11.09   Carapicuíba/SP  Aspectos legais no atendi-
mento do paciente

Palestrante Hospital Geral de 
Carapicuíba

13.11.09   São Paulo/SP  XXXIV Simpósio Nacional
de Direito Tributário
Análise dos princípios 
tributários aplicáveis no 
terceiro setor

Participante Centro de Extensão 
Universitária e Instituto
Internacional de Ciên-
cias Sociais 
Coordenação: Ives 
Gandra da Silva Martins

28.10.09   Lima/Peru Reunión Internacional 
sobre Asociación Público 
Privada en Salud
Venciendo barreras para 
mejorar el acceso a salud
La experiencia de asocio 
con organizaciones so-
ciales y la experiencia em 
la implantación de redes 
de servicios de salud bajo 
la modalidad de Asocia-
ciones Público Privadas 
en Brasil

Ministerio de Salud del 
Peru

Hospital Público 
Regional do Sudoeste 
do Pará
Pró-Saúde ABASH

Palestrante

USAID 
Del Pueblo de los 
Estados Unidos de 
América 
Iniciativa de Políticas 
en Salud

USAID 
Del Pueblo de los 
Estados Unidos de 
América 
Iniciativa de Políticas 
en Salud
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